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Alentejo
per glas per fles

Marques de Montemor (wit) 3,95 18,95
Lichte hooikleur, levendig, fris, fruitig en ongelooflijk plezierig. Aroma’s van tropisch fruit, per-
zik, mirabel en een beetje groene appel

Marques de Montemor (rosé) 3,95 18,95
Een frisse en fruitige wijn met verse potpourri van rood fruit in de mond, overheersend aard-
bei en framboos

Marques de Montemor (rood) 3,95 18,95
Granaatkleur. Aroma’s van pruimen, braambessen en frambozen, met een vleugje zwarte pe-
per. Zacht en fluweelachtig, met een aangename zuurgraad

Marques de Montemor Touriga Nacional (rood) 28,95
Verleidende aroma’s van oranjebloesem en viooltjes. Bramen, pruimen, menu, specerijen en 
balsemieke tonen

Plansel Selecta Verdelho (wit) 25,95
Florale aroma’s van lychee en rijpe peer, exotisch palet met subtiele zoete hint en een genuan-
ceerde boterige afdronk

Plansel Selecta Trincadeira (rood) 25,95
Aroma’s van vanille en chocolade, bessen en cassis met een lange, elegante finish

Plansel Selecta Reserva (wit) 33,95
Intens en fijn citrusaroma met exotische tonen van perzik. Delicaat met zachte tonen en een 
complex van ananas en citrus

Plansel Selecta Reserva (rood) 33,95
Complexe wijn met een intense granaatkleur, zoet fruit en bloemrijke tonen met een hint van 
pure chocola, anijs en marsepein

Plansel Selecta Touriga Nacional (rood) 38,95
Intens aroma van bloemen, braam en pruim, ook wat munt en hazelnoot. In de mond vol en 
krachtig, zeer gebalanceerd met merkbare frisheid, aanhoudend en elegant in de afdronk

Invisivél (wit) 29,95
Gemaakt van de rode druif Aragonez, deze ‘onzichtbare’ wijn, licht vettig met meloen, peer en 
een bijna zoete afdronk

Plansel Selecta Frisante (wit) 23,95
Een primeur uit het zonnige Alentejo: voor het eerst werd hier de variëteit Blanc de Noir als 
Frisante gebrouwen. Aroma’s van groene appel, passievrucht en witte aalbes. fris en fruitig met 
een jeugdige eenvoud

Plansel Alxam Espumante (wit) 35,95
Volgens de ‘methode classico’ deze Espumante. Fijne perzik en andere aroma’s van geel fruit 
met een vleugje kardemom. licht nootachtig met een minerale specerij

Dorina Lindemann Limited Edition (rood) 59,95
Diepe robijnrode kleur, intense en complexe geur, met tonen van rood fruit (pruimen en wilde 
aroma’s) en viooltjes. In de mond elegant, aantrekkelijk en complex

Plansel Grande Escolha (rood) 72,95
Diep donker paarse kleur. Intens en aanhoudend aroma van rijp wild fruit dat de boventoon 
voert met kruiden en geroosterd graan. Iets bloemen die meer elegantie geven. Krachtige 
smaak, soepel, goed gestructureerd met tannines van een uitstekende kwaliteit. Een gebalan-
ceerde, verleidelijke afwerking.



Vinho Verde
per glas per fles

Casal Garcia (wit) 3,95 18,95
Een licht bruisende zachte en frisse wijn met een delicaat en fruitig aroma, jong en evenwichtig

Casal Garcia (rosé) 18,95
Een zeer fruitige rosé wijn, een vinho verde dus licht bruisend, tonen van aardbei, kers en 
framboos

Adega de Moncão (wit) 20,95
Jong en fruitig karakter, met hints van perzik en abrikoos

Adega de Moncão Muralhas (wit) 23,95
Jonge, frisse wijn met florale tonen en lichte kruidige aroma’s

Adega de Moncão – Deu la Deu Alvarinho (wit) 26,95
Fris en intens, licht complex met tropisch fruit en honing

Soalheiro Alvarinho (wit) 30,95
De klassieke alvarinho vinho verde, een intens tropische wijn met een typische mineraal

Douro
per glas per fles

Casa Ferreirinha – Planalto Reserva (wit) 4,95 21,95
Een van de meest prestigeuze witte wijnen uit de Douro. Intense wijn, tropisch– en citrusfruit

Casa Ferreirinha – Papa Figos (rood) 5,95 26,95
Donkerrode kleur, een soepele wijn met duidelijke florale geur en dronk van vers rood fruit, lichte 
hint van kruiden en cedar met een erg elegante afdronk

Casa Ferreirinha – Esteva (rood) 21,95
Een aantrekkelijke, elegante Douro wijn. Intens aroma van rood fruit, zwarte peper en licht floraal

Casa Ferreirinha – Papa Figos (wit) 26,95
Papa Figos, de zeldzaamste vogel van de Douro. Volle wijn, prominent floraal, wit citrus fruit met 
een minerale touch

Casa Ferreirinha – Vinha Grande (rood) 36,95
Vol van persoonlijkheid. Intens en complex, geur van cedar, donkerrood fruit met zwarte peper 
en chocolade

Casa Ferreirinha – Callabriga (rood) 46,95
Een van de meest innovatieve wijnen van Ferreirinha, wild rood fruit, met hints van asperges,  
artichok, noten en gedroogd fruit

Duorum Reserva (wit) 29,95
Goudgele kleur, volle witte wijn met wit- en citrus fruit zoals grapefruit en perzik

Duorum Reserva (rood) 29,95
Volle rode wijn, met rijp, donkerrood fruit en violet dankzij de houtrijping



Biologische Wijnen
per fles

Capela Santa Margarida (rood, Alentejo) 26,95
Verrassend fris aroma met munt en eucalyptus. In de mond een vleug kruiden gecombineerd met wilde 
bessen

Zebro (wit, Alentejo) 25,95
Een bescheiden neus van frisse appel en citrus, een mooie kruidigheid, mineraal smakend, mooie structuur 
en zuren

Dão

Porto

per fles

Cabriz Reserva encruzado (wit) 27,95
Originele wijn met aroma’s van peer en perzik, vanille, lichte hazelnoot en een lange ronde nasmaak

Cabriz (rood) 21,95
Levendige en elegante bessentonen en een verrassend aangename frisheid. Daarnaast een mooie kruidig-
heid en lekkere houttoets

per glas per fles

Ferreira Ruby 3,95
Ferreira Tawny 3,95
Ferreira Branco 3,95
Ferreira Dona Antonia Tawny 6,50
Ferreira Dona Antonia Branco 6,50
Ferreira 10 Anos 7,95
Ferreira Quinta Vallado 20 Anos 9,95 89,95
Morgadio Dry White 5,95
Morgadio Ruby Reserva 6,50
Morgadio LBV 49,95
Morgadio Colheita 1999 9,95 99,95
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